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شرح منظومة الزمزمي في 

 علوم القرآن
 الشيخ الدكتور  معالي
 اخلضري بن عبد اهلل عبد الكريم

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
                           

 جامع البلوي ابملدينة املنورة املكان: مل يذكر يف املادة اتريخ احملاضرة:
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 (4منظومة الزمزمي في علوم القرآن)شرح 
 

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 بيان أسباب النزول:
 .وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين

 اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
 أسباب النزول: :النوع العاشرقال الناظم: 

 األَئَِمننننننننننــ  األَ    نننننننننن َ  ا وَصنننننننننن  َ  
 

َرانننننننن   ا   ِ  َ نننننننن َ ا   َ ت  َْ  فِيننننننننِ  فَننننننننيَمسِ
ِ  َصننننَ  ِ س  ـ فِنننن     َوِ َ نننن  َ  منننن  فِيننننِ  عـنننن

 
َِ َ ننننننننننننن َ     فَـم   َِ ننننننننننننن      ننننننننننننن  وإِن   ِغَي 

َ  ِ أ  َ نننننننننن    وَصنننننننننن   َ ِْ   فَـم  و تَنننننننننن  ِ

 
نننننننيَ   ـِ  ءأَش  ننننننن   ِ   ِ ف ِمِننننننننت  ِمننننننن ِِ  َكمننننننن  

 
  ِ ننننننن ِ  ِمننننننن  َِ َِ ْ  ِ وال ننننننن  آعننننننن  ِ  وال  

 
ننننننننن  ِ   َـ   ل   ننننننننن نننننننننَ  الَم َننننننننن ِ  األَم   َخل 

 
 .وعلى آله وصحبه أجمعين محمد وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا ،الحمد هلل رب العالمين

 أما بعد:
هبو الباعب   :جمب  سببب, والسببب :, األسبباب"أسباب النززول :النوع العاشر": -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 

 ؟شبب, , وأسببباب النببزول بالنسببب  للقببرآن د سببباب ورود الحببدي , قببد يقببول قافببا: مببا الببداع, لمعرفبب  السببببعلببى ال
الذي يهمنا النازل, وهو الذي نتعبد ببه, ودبون اةيب  نزلب  فب, قصب  فبالن أو فبالن, ودبون الحبدي  ورد فب, شب ن 

 ؟فالن أو فالن ال يهمنا
 :النزول له فوافد دثيرة لمؤلفا , أسبابالعلما  عنوا بذلك عناي  فافق , وصنفوا فيه ا

: أن معرف  السبب مما يور  العلم بالمسبب, معرف  السبب تور  العلم بالمسبب, فدم من آي  نقرأها وال ندري أواًل 
ثببم اذا االعنببا علببى السبببب زال ا شببدال,  ،مببا مببراد هللا فيهببا, وال يتضببه لنببا وجببه ارتبااهببا بمببا قبلهببا ومببا بعببدها

تتعجبب منبه, ديبف يقبال مثبا هبذا الكبالم, ال  ا. يعن, تسم  دالمً "اذا عرف السبب باا العجب"لون: والعرب يقو 
 .سببه تبين لك معناه تدري ما وجهه, لكن اذا عرف 

استشبدلوا  -رضبوان هللا علبيهم-السبب قد يحتاج اليه ف, قصر الحدم العام علبى مبدلول السببب, الصبحاب  : اثانيً 
السبب زال عنهم ا شدال, استشدلوا ما جا  ف, آخر  -عليه الصالة والسالم-لهم النب,  فلما بّين ،بعض اةيا 

الى آخره, قالوا:  [22]األنعام:{...}الَِّذيَن آَمُنوْا َوَلْم َيْلِبُسوْا ِإيَماَنُهم ِبُظْلم   :البقرة, واستشدلوا ما جا  ف, سورة األنعام
ْرَك َلُظْلزم  َعِظزيم { }: -لىتعبا–؟ قال: ف نزل هللا "أينا لم يظلم نفسه" ))ألبم , وفب, بعبض الروايبا : [11]لقمبان:ِإنَّ الشِ 

زْرَك َلُظْلزم  َعِظزيم { } تسمعوا الى قول العببد الصباله: , زال بهبذا ا شبدال, قبد نحتباج البى قصبر (([11]لقمبان:ِإنَّ الشِ 
 .هالحدم العام على سبب

, لكببن قببد يلجبب  "أن العببرة بعمببوم اللفببخ ال بخصببو  السببب" :ونقببا فيببه ا جمببا  ،معبروف عنببد أهببا العلببم قاابب 
ََمَّ َوْجززُه ل ِ }بمببا هببو أقببو  منببه, مثببال ذلببك:  االببى خصببو  السبببب اذا دببان العمببوم معارًضبب  {...َفَأْيَنَمززا ُتَولاززوْا َفزز
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لب  شبر  العموم يدل على أن من صلى الى جه  صبح  صبالته, واألدلب  دلب  علبى أن اسبتقبال القب ,[111]البقرة:
فصبلوا البى  ،بالصبالة -اجتهبد الصبحاب -أنهم اجتهدوا  :سبب النزول, وهومن شرو  صح  الصالة, فإذا عرفنا 

ََمَّ َوْجزُه ل ِ }: -جبا وعبال-جهبا  متعبددة, فنبزل قولبه  , فهبذه اةيب  المقصبورة علببى [111]البقبرة:{...َفَأْيَنَمزا ُتَولازوْا َفز
 .ل  واجتهد ثم بان له أنه صلى الى غير القبل فيمن خفي  عليه القب :يعن, ،سببها

))صبالة  :, مب  حبدي فبإن لبم تسبتا  فعلبى جنبب(( ،افإن لم تستا  فقاعدً  ،اقافمً  ))صاّ  :مثال ذلك من الحدي 
يدل على أن الصالة ال تصه من القاعد المستاي   :الحدي  األول ؛القاعد على النصف من أجر صالة القافم((

هبذا تعبارض تبام, لكبن اذا نظرنبا , ايدل علبى أن الصبالة تصبه مبن القاعبد المسبتاي  مالًقب :ثان,, والاللقيام مالقً 
من أردان الصالة القيام م  القدرة, والعلما  يقولون: القيام ف, الفبرض مب  القبدرة,  ،ف, سبب ورود الحدي  الثان,

اعبد علبى النصبف مبن أجبر صبالة ))صبالة الق :لماذا ما حملبوه علبى عمومبه؟ لوجبود المعبارض, والحبدي  الثبان,
, لمبا دخبا -فيهبا حمبى :يعنب,–دخبا المسبجد والمدينب  محمب   -عليبه الصبالة والسبالم-له سببب, فبالنب,  فم((القا

))صبالة القاعبد علبى النصبف مبن أجبر : -عليبه الصبالة والسبالم-المسجد وجدهم يصلون من قعبود, فقبال النبب, 
أن صبالة النافلب  تصبه مبن  :, هبذا سببب البورود, أخبذ منبه أهبا العلبم((افتجشبم النباا الصبالة قياًمب ،صالة القبافم

, -عليه الصالة والسالم-دونهم يصلون قبا حضور النب,  .من سبب الورود اأخذً  ؛امستايعً  اقعود ولو دان قادرً 
 ,-عليبه الصبالة والسبالم-دل على أنها نافل , اذ ال يصبلون الفريضب  حتبى يب ت,  ،دخا المسجد ووجدهم يصلون 

وهبو قبادر علبى القيبام فب, الفريضب  صبالته باالب ,  ادما دل الخبر على أنهم يسبتايعون القيبام, فمبن صبلى قاعبدً 
, مببن صببلى فبب, الفريضبب  أو النافلبب  وهببو عبباجز صببالته صببحيح  وأجببره ((ااعببدً فببإن لببم تسببتا  فق ،ا))صببا قافًمبب

علبى القيبام صبالته صبحيح  لكبن أجبره عبود وهبو قبادر , مبن صبلى النافلب  مبن ق((ا))فبإن لبم تسبتا  فقاعبدً داما, 
 .فهذه من فوافد معرف  سبب النزول. على النصف

دخببول " :, يقبول أهببا العلبممعرفب  األسببباب أنبه ال يشبك فبب, دخبول الصبورة التبب, تضبمنها السببب فبب, العبام :اأيًضب
لمقببرر فبب, الببى شببيخ مببن الشببيوإ وقببال: ان الكتبباب الفالنبب, ا -مببثاًل –, لببو جببا  االببب "السبببب فبب, الببن  قاعبب,

الدرا الفالن, ما يوجد ف, المدتببا , والابالب ظبروفهم مبا تسباعدهم علبى أن يببذلوا األسبباب المدلفب   حضبار 
ثم الشيخ باريقته دبر بعدد الابالب, ثبم أعابى جميب  الابالب اال هبذا الاالبب البذي  ،الكتاب أو تصوير الكتاب

 الكتباب,لكتباب هبذا الاالبب البذي هبو سببب فب, ايجباد جا  اليه, هذا حسبن وال مبا هبو بحسبن؟ ال, أولبى النباا با
البورود  وأسبباب ،, فهبذه مبن فوافبد معرفب  أسبباب النبزول بالنسبب  للقبرآن"دخبول السببب قاعب,"ف ها العلم يقولون: 
 بالنسب  للحدي .

 وصززززززززززززززززن  ا  مززززززززززززززززة ا سززززززززززززززززفارا
 

 .................................... 
 .صنف األفم  ف, هذا النو  

 .جم  سفر وهو الكتاب, صنفوا ف, هذا النو  :واألسفار ،جم  امام :دتب, أفم  :يعن, (،أسفار)
صنف ف, أسباب النزول, والسيوا, صنف ف,  -مثاًل –الواحدي  :متعددة, منها اف, هذا النو  دتبً  :يعن, (،فيه)

 أسباب النزول, وغيرهما صنفوا.
 ., اقصد(فيمم)يقول: 
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واقصببد  ،ويممهببا واقصببدها ،هببذه الكتببب الببذي صببنفها األفمبب  فبب, أسببباب النببزولاقصببد نحببو  (:انحوهززا استفسززار  )
مببن أسببباب ورود  :اخببالل هببذه الكتببب أسببباب نببزول القببرآن, وأالببب أيًضبباالببب مببن  :, يعنبب,(انحوهززا استفسززار  )

الحبببدي  أسبببباب ورود السبببن , وهنببباك أسبببباب ورود الحبببدي  للسبببيوا,, وفببب, البيبببان والتعريبببف فببب, أسبببباب ورود 
 دي  الشريف البن حمزة الحسين,, وهو أوس  من دتاب السيوا,.الح

 ...................................... 
 
 

 افزززززززززززززززززيمم نحوهزززززززززززززززززا استفسزززززززززززززززززار    
 مزززززا فيزززززه يزززززرو  عزززززن صزززززحابي رفززززز   

 
ن بغيززززززززززززززززر سززززززززززززززززند فمنق زززززززززززززززز    وا 

هللا  رضببب,–مبببا يبببروي عبببن الصبببحاب, مبببن أسبببباب النبببزول فهبببو مرفبببو , ديبببف مرفبببو  والقافبببا اببببن عبببباا  :يعنببب, 
رضب, هللا – , أو القافبا اببن عمبر أو القافبا أببو هريبرة؟-صبلى هللا عليبه وسبلم-ولم يقا: قال رسبول هللا  -عنهما
ابرف فب, التنزيبا ذدبر أو لبم يبذدر, النببزول  -عليبه الصبالة والسبالم-؟ قبالوا: مرفبو , لمباذا؟ ألن الرسبول -عبنهم

سببواً  ذدببر أم لببم يببذدر, وعليببه  ؛اببرف فبب, التنزيببا فهببو -عليببه الصببالة والسببالم-علببى مببن؟ التنزيببا علببى محمببد 
, "أو تفسبير الصبحاب, مرفبو  ،ن مبا يضباف البى الصبحاب, مبن التفسبيرا"حما أها العلم دالم الحباكم فب, قولبه: 
 ولذا يقول الحافخ العراق,: ؛حمله أها العلم على أسباب النزول

 وعزززززززززززدوا مزززززززززززا فسزززززززززززر  الصزززززززززززحابي
 
 

 فمحمزززززززززول علزززززززززى ا سزززززززززباب ارفع ززززززززز 
عليبه -ا حوروا دالم الحاكم الى أسباب النبزول؟ ألن الصبحاب, قبد يجتهبد ويفسبر القبرآن مبن غيبر رفب  للنبب, لماذ 

مبن فهبم دبابن عبباا  -جبا وعبال-, با بما يعرفه من لغ  العرب, أو بما استنباه مما آتاه هللا -الصالة والسالم
رضببب, هللا – , فالبببذي يبببؤثر عبببن اببببن عببببااأن يعلمبببه هللا الت ويبببا -عليبببه الصبببالة والسبببالم-البببذي دعبببا لبببه النبببب, 

, ولببيا بمرفببو  ولببيا لببه حدببم رضبب, هللا عنهمببا– مببن الت ويببا مببن أثببر هببذه الببدعوة مببن فهببم ابببن عببباا -امببعنه
مبن أشبد النباا  -رضبوان هللا علبيهم-الرف , وأما الحاكم فد نه نظر الى أن التفسير ببالرأي جبا  ذمبه, والصبحاب  

اذا قلبب  فبب, دتبباب هللا مببا  ،وأي أرض تقلنبب, ،"أي سببما  تظلنبب, ؛مببن غيببر مسببتند وتثببب  فبب, تفسببير القببرآن تحببرّ  
 }َوَفاِكَهزززة  َوَأب زززا{ :وغيبببره لمبببا سبببفا عبببن تفسبببير األبّ  -رضببب, هللا عنبببه–أيبببن؟ نعبببم, هبببذا قالبببه أببببو بدبببر  "لبببم...
  .[11]عبا:

لعلبم علبى وجبه الخصبو , واالبب ا اأنهم يحتااون ويتحرون, وهدبذا ينبغب, أن يدبون المسبلم عموًمب :فالمقصود
يشببرا الحببدي  برأيببه, هببذه برأيببه, وال يفسببر السببن  وال  -جببا وعببال-مببا يقببول فبب, دتبباب هللا  ،وتثببب  صبباحب تحببرّ  

مببا يببرو  عببن الصببحاب, مببن التفسببير لببه حدببم الرفبب ؛ ألنببه جببا  ذم التفسببير  دببا"وجهبب  نظببر الحبباكم حينمببا قببال: 
, لكببن أهببا العلببم حملببوه علببى أسببباب النببزول؛ ألن أسببباب "توقيببفال يمدببن أن يقببول الصببحاب, اال ب ااذً  ،بببالرأي

 يذدر. مل ارف ذدر أو -عليه الصالة والسالم-النزول النب, 
 مزززززا فيزززززه يزززززرو  عزززززن صزززززحابي رفززززز 

 
 .................................... 

 .من أسباب النزول, وعرفنا وجه هذا الكالم :يعن, 
فديبف يبرو  عبن جمب  مبن الصبحاب  أسبباب  ،ابرف -عليبه الصبالة والسبالم- اذا قلنا: انه مرفو  والنبب, (:رف )

مختلفب  لنببازل واحببد؟ يبذدر عببن ابببن عبباا سبببب نببزول, ويبذدر عببن ابببن عمبر سبببب نببزول, ويبذدر عببن دببذا, اذا 
ول عنببد فمصببدره واحببد ال يقبب  فيببه االخببتالف, قببد يتعببدد سبببب النببزول لنببازل واحببد, وقببد يتعببدد النببز  ادببان مرفوًعبب
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فبب, قصببتين متببوافقتين, ممببا يشببملهما حدببم اةيبب , وهببذا يسببلكه بعببض العلمببا   -مببثاًل –, تنببزل اةيبب  مببرتين بعضببهم
ال اذا قلنببا: ان آيببا  اللعببان نزلبب  فبب, هببالل بببن أميبب  أو عببويمر العجالنبب,  صببيان  للببرواة األثبببا  عببن التببوهيم, واا

, وجا  أنها نزل  فب, جالن, ف, الصحيهوالخبر صحيه ف, الارفين, وجا  أن آيا  اللعان نزل  ف, عويمر الع
 هالل بن أمي , فديف ينزل النازل الواحد لقصتين مختلفتين؟

الحدم فبتاله  امبينً  -عليه الصالة والسالم-فلما حصل  القص  نزل القرآن على النب,  ،النازل نزل بسبب أحدهما
عليببه الصببالة -فببتال النببب,  ؛فسببمعه مببن سببمعه, ونقببا السبببب والمسبببب, ثببم حصببا قصبب  ثانيبب  ،علببى الصببحاب 

 [6]النور:{..َوالَِّذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهمْ } :-جا وعال-فقال: ف نزل هللا  ،اةي  وسمعها من لمن يسمعها قبا -والسالم
الببى آخببره, فببيظن السببام  الثببان, أنهببا نزلبب  ألول مببرة, هببذا توجيببه مببن بعببض العلمببا , وبعضببهم يحدببم بببالترجيه 

ذا أمدن صيان  الرواة بقدر ا مدان فال يعدل الى الترجيه."فوظ وما عداه شاذو المحالراجه ه"فيقول:   , واا
 مزززززا فيزززززه يزززززرو  عزززززن صزززززحابي رفززززز 

 
ن بغيززززززززززززززززر سززززززززززززززززند فمنق زززززززززززززززز    وا 

 , بغير سند, هذا منقا , والمنقا  ضعيف, ال ببدّ "نزل  اةي  ف, دذا"قال ابن عباا:  :تجدون ف, دتب التفسير 
, ويوجد ف, وها يثب  أو ال يثب  ،  االتصال وثق  الرواةظر ف, هذا ا سناد من حيوالن ،من البح  عن اسناده

دتب أسباب النزول قدر دبير مبن األخببار الضبعيف , وهبذا يسب ل عبن دتباب الصبحيه المسبند مبن أسبباب النبزول 
 نيه االب العلم ويستفيد منه.للشيخ مقبا بن هادي الوادع,؟ هذا من خير ما يقت

ن بغيززززززززززززززززر سززززززززززززززززند فمنق زززززززززززززززز   .....................................  وا 
 .اةن ما يرو  عن الصحاب, بغير سند منقا  

 .....................................  أو تابعي فمرسل.................
 يعن,: ما يرو  عن التابع, فمرسا. 

ن روي عبن الصبحاب, ولبه حدبم الرفب  ما له حدم الرف  ان اتصا السند بالصحاب, برواة ثقا  فالخبر صحيه،  واا
لكنه ضعيف منقا ، ما يرو  عن التابع, مما لبه حدبم الرفب  ممبا ال يبدرك ببالرأي فهبذا مرفبو ، فبإن  ،فهو مرفو 

، التبابع, ال يمدبن -لسبالمعليه الصالة وا-اتصا السند اليه فمرسا؛ ألنه ال بّد من ذدر واسا  بينه وبين النب, 
الرف  برأيه اال اذا عرف بالفري ، لكن المس ل  مفترض  ف, التبابعين الثقبا ، البذين يضباف  مما له حدم يقول شيًفا

واسبا  وهبو  -عليبه الصبالة والسبالم-هذا مرسا؛ ألنبه ال ببّد أن يدبون بينبه وببين النبب,  ،اليهم مما له حدم الرف 
البى ا رسبال حبذف ا سبناد البى  ، فبإن انضبم)أو تزابعي فمرسزل(ولبذا قبال:  ؛الصحاب,، فما يرفب  التبابع, مرسبالً 

 التابع, فهو منقا  دما قيا ف, سابقه، وهو مرسا؛ لعدم ذدر الصحاب, ودالهما ضعيف.
 : )وصحة أشياء(

 أو تزززززززززززززززابعي فمرسزززززززززززززززل وصزززززززززززززززحة 
 

 أشزززززززياء همزززززززا  فكهزززززززم مزززززززن  صزززززززة  
 
 

لها، باولها سبب نزول قص  ا فك ف, القرآن ف, عشر اةيا  من سورة النور، ثبت  القص  ف, الصحيحين باو 
 .-رض, هللا عنها-ثبت  القص ، وه, سبب نزول اةيا  ف, سورة النور الت, جا   لبرا ة عافش  

 والسزززززززززعي والحجزززززززززاب مزززززززززن آيزززززززززا 
 

 ................................. 
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زَفا َواْلَمزْرَوَ  ِمزن َشزَعِِ ِر ل ِ َفَمزْن َحزبَّ اْلَبْيز َ السبع, ببين الصبفا والمبروة،  َأِو اْعَتَمزَر َفزَ  ُجَنزاَح َعَلْيزِه َأن  }ِإنَّ الصَّ
َف ِبِهَما  -رض, هللا عنها-، هذه اةي  جا   على سبب، ولوال السبب الذي أجاب  به عافش  [112]البقرة: {..  َي َّوَّ

لعروة لقلنا: ان اةي  ال تدل على الوجوب، لكن لما عرفنا السبب باا العجب، عروة استشدا وجوب السع, من 
فَ رفبب  الجنبباا، مجبرد  ززَفا َواْلَمززْرَوَ  ِمززن َشززَعِِ ِر ل ِ َفَمززْن َحززبَّ اْلَبْيززَ  َأِو اْعَتَمززَر َفززَ  ُجَنززاَح َعَلْيززِه َأن َي َّززوَّ  }ِإنَّ الصَّ
، ها يدف, ف, اثبا  الوجوب رفب  الجنباا؟ يعنب,: رفب  الجنباا غايب  مبا يبدل عليبه ا باحب ، [112]البقرة: {..  ِبِهَما

ة مبن أجلهمبا، فلمبا جبا  و ول وهبو: أن األنصبار دبانوا يهلبون لصبنمين، وياوفبون ببين الصبفا والمبر لكن سبب النبز 
ا سالم ودخلوا ف, ا سالم، ودفروا بما عداه من األصنام وفرض الحج، دان من واجباته وواجبا  العمرة با من 

فدرهبوا الابواف ببين الصبفا والمبروة،  أردانه السع, بين الصفا والمروة، فاستصحبوا ما دبانوا يفعلونبه فب, الجاهليب 
ا وال ش,  مما ت ثمتم به، استصحبوا أنهم دانوا ف, هذ ،وال حرج فيه هفنزل  اةي  لبيان أن هذا األمر ال جناا في

احتاج الى دراتين لنقا مدتبته من مدان الى  ا: لو أن انسانً ين، وذدرنا مثاالً مالمدان يسعون من أجا هذين الصن
لمحبرم،  اد اال دراتين دخان، فقال: هذه دتب علم، قال هللا وقال رسوله، وهذه الكبراتين دانب  ظروًفبمدان، فما وج

فديف أشيا الكتب، أحما الكتبب مبن خبالل هبذه الكبراتين التب, اسبتعمل  فب, معصبي ؟: يقبال لبه: وال حبرج عليبك 
 ، تحببرج باعتبببار مببا دببان، وأمببا الحدببم وال جنبباا؛ ألن هببذه الكببراتين ابباهرة ونظيفبب  ومناسببب  للكتببب وقويبب  ومتينبب

، وال شببك أن -علببى القببول ببب ن المسببدر والمفتببر فيببه مببا فيببه-الشببرع,: دببراتين ابباهرة، واليببابا ال يببنجا اليببابا 
وتقرأ، وأرد   امن القلق ف, مثا هذه األمور، يعن,: لو عندك مصحفً  تجد، أو ا نسان يجد ف, نفسه شيًفا النفا

بخبالف القافبه، لكبن مبا عنبدك  -ويجبوز وضبعه علبى األرض-ن أن أضبعه علبى األرض م أن تسجد فقل : بداًل 
حفافخ، لكنه جديد، ج,  به من المصن ، يتحرج ا نسان أن يض  هذا المصحف  -أكرمدم هللا- اال درتون مثاًل 

من  احرجً  الشريف الجليا على هذا الكرتون: وهو نظيف ما فيه أدنى اشدال، لكن النفا، ا نسان يجد ف, نفسه
ال جببا  األمببر بببه:  ال ال؟ فهببم وجببدوا فبب, أنفسببهم مثببا هببذا األمببر، واا ))ان هللا دتببب علببيدم بعببض األمببور، صببه واا

، فما للحرج موقب  فب, مثبا هبذه األمبور، لكبن البنفا جبلب  علبى -عليه الصالة والسالم-، وسعى النب, السع,((
َفا َواْلمَ : -جا وعال-هذا، فنزل قول هللا  ْرَوَ  ِمن َشَعِِ ِر ل ِ َفَمْن َحبَّ اْلَبْيزَ  َأِو اْعَتَمزَر َفزَ  ُجَنزاَح َعَلْيزِه }ِإنَّ الصَّ
َف ِبِهَما  ، ولو لم نعرف السبب لوقعنا ف, اشدال ف, دالل  اةي ، دما وق  عروة.[112]البقرة: {..  َأن َي َّوَّ

 والسزززززززززعي والحجزززززززززاب مزززززززززن آيزززززززززا 
 

 ................................. 
، وال يوجد مخلوق أغير من -عليه الصالة والسالم-دان يغار على زوجا  النب,  -رض, هللا تعالى عنه-عمر  

ن شبف  -غيرته زافبدة؛ ألن هنباك مبن الصبفا   -رض, هللا تعالى عنه-، فعمر -عليه الصالة والسالم-النب,  واا
-هببو الوسببا، عمببر  -صبالة والسببالمعليببه ال-ال بببّد مبن التوسببا فيهببا، فصببنيعه  -فقبا جميبب  الصببفا  المحمببودة

: -جبا وعبال-قال: "ان نسا ك يدخا عليهن الببر والفباجر، فلبو حجببتهن"، فنبزل قبول هللا  -رض, هللا تعالى عنه
زا َفاْسزَأُلوُهنَّ ِمزن َوَراء ِحَجزاب  } َذا َسَأْلُتُموُهنَّ َمَتاع  : -رضب, هللا تعبالى عنبه-ولبذا يقبول عمبر  ؛[11]األحبزاب:{...َواِ 

}َعَسززى َرهاززُه ِإن  ، وذدببر منهببا الحجبباب، وذدببر منهببا الصببالة خلببف المقببام، وذدببر منهببا: "رببب, فبب, ثببال  "وافقبب 
تزيد على ذلك بدثير، وجم  السيوا, منها مبا يقبرب مبن  -الملهم-، ثال ، وموافقا  عمر [1]التحريم:{...َ لََّقُكنَّ 

 عشرين ف, رسال .
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 .- عنهرض, هللا-:  سببها قول عمر )والحجاب من آيا (
 خلزززززززززز  المقززززززززززام ا مززززززززززر بالصزززززززززز    .....................................

  
 

.......................... 
 

َواتَِّخزُذوْا }: -جبا وعبال-: "فنبزل قولبه -رضب, هللا تعبالى عنبه-"لبو اتخبذ  مبن مقبام اببراهيم مصبلى"، يقبول عمبر 
َقززاِم ِإْبززَراِهيَم ُمَصززل ى ، ونزلبب  آيببا  علببى هببذه -رضبب, هللا تعببالى عنببه-، فهببذه مببن موافقاتببه "[121]البقببرة:{..ِمززن مَّ

 األسباب.
يقول: هل يعبر بعض الصحابة بالنزول وهم يقصدون تفسيرهم لآلية أو ذهر حهمها؛ مَل:  ول ابن عمزر فزي 

، فهل يعدون مَل هذا ، أنها نزل  في إتيان المرأ  في دبرها[222]البقر : {...ِنَسُِؤُهْم َحْرث  لَُّكمْ }: -تعالى– وله 
 سبب نزول، وما هي العبارا  الصريحة في ذلك؟

، يرتب عليهبا، يفبر  علبى القصب  -تعالى–ما ي ت, النازل بعد ذدر القص ، تذدر القص  ثم يقال: ف نزل هللا  اغالبً 
ن لم يدن سببً  -تعالى–النزول، وقد يقال: أنزل هللا   .اف, دذا، يعن,: ف, حدم دذا، واا

 
 ادي عشر: أول ما نزل:النوع الح

 ا ززززززززززززززززززززرأ ا صزززززززززززززززززززز  فالمززززززززززززززززززززدَر
 

 أولزززززززززززززه والعهززززززززززززز   زززززززززززززوم يهَزززززززززززززر 
 أولززززززززززززه الت فيزززززززززززز  َززززززززززززم البقززززززززززززر   

 
 و يززززززززززل بززززززززززالعه  بززززززززززدار الهجززززززززززر  

اقبرأ، فب, قصب   اف, النو  الحادي عشر: )أول ما نزل(؛ يعن,: من القرآن مالًقب -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف  
عليبببه –، والنبببب, -رضببب, هللا عنهبببا–وغيرهمبببا مبببن حبببدي  عافشببب  ببببد  البببوح, الشبببهيرة المخرجببب  فببب, الصبببحيحين 

ودبان يتحنب  فب, غبار حبرا  الليبال, "أول ما بد  به من الوح, الرؤيبا الصبادق ، وفب, الحبدي :  -الصالة والسالم
))مببا أنببا ، وبينمببا هببو دببذلك اذ نببزل عليببه الملببك، فجببا ه الملببك وقببال لببه: اقببرأ، فقببال: -يعنبب,: يتعبببد-ذوا  العببدد 

ززَك الَّززِذي َخَلززَ {}، ثببم قببال لببه: ))مببا أنببا بقببارئ((فقببال:  ،، ثببم قببال لببه: اقببرأرئ((بقببا ، السببورة "[1]العلببق: اْ ززَرْأ ِباْسززِم َرهِ 
 المعروف .

 وخبرها والدليا عليها ف, الصحيحين وغيرهما، وهذا قول األكثر وهو القول الصحيه. ا ص (،: على ))ا رأ(
 قول الثان,: أن أول ما نزل المدثر.: هذا القول الثان,، ال)فالمدَر(

................................... 
 

 أولزززززززززززززه والعهززززززززززززز   زززززززززززززوم يهَزززززززززززززر 
 عددهم، ويصعب حصرهم.  )يهَر(: القول بعدا ما ذهب اليه أصحاب القول الثان,، ذهب اليه قوم )العه ( 

علببى األصببه، وهببو قببول األكثببر،  "؛النززوع الحززادي عشززر: أول مززا نزززل: ا ززرأ: "-رحمببه هللا تعببالى-يقببول المؤلببف 
 وقال به قوم يدثر عددهم ويستعص, حصرهم، والدليا فيه صحيه صريه.

 : العاف بالفا  للترتيب، فها هو لترتيب النزول أو لترتيب األقوال؟)فالمدَر أوله(
 :........ الب
تب, تليهبا المبدثر؟ يعنب,: بب ن أول مبا نبزل ثبم ال "اقبرأ"يعنب,: أال نسبتاي  أن نقبول: يقبول المؤلبف: ان  ؟: نعمشيخ
، يعنب,: )فالمزدَر أولزه(على األصه فالمدثر، لو وقفنا على هبذا، نعبم، لفهمنبا هبذا الفهبم، لكنبه قبال:  "اقرأ"نقول: 

: أنبه سبفا عبن أول مبا -رضب, هللا تعبالى عنبه-أول ما نزل من القرآن، وهذا ثب  ف, الصحيه من حدي  جبابر 



 2 

))فجببا ن, الملببك الببذي ؛ لقولببه فبب, خبببره: "المببدثر"قبببا  "اقببرأ"صبب  التبب, تفيببد أن فقببال: "المببدثر"، وجببا  بالق ؟نببزل
 متقدم  على القص  الت, فيها األمر با نذار. -الت, فيها نزول اقرأ-، فدل على أن قص  حرا  جا ن, بحرا ((

 .......................... فالمززززززززززززززدَر
 

 أولزززززززززززززه والعهززززززززززززز   زززززززززززززوم يهَزززززززززززززر 
؟ األكثبر واألصببه "المبدثر"أو  "اقببرأ"ليب  المالقب ، الخببالف فب, األوليب  المالقبب ، هبا هب, : هبذا بالنسببب  ل و )أولزه( 

، وتكببون حينفببذ أوليبب  نسبببي ، "المببدثر"، أمببا األوليبب  النسبببي  بالنسببب  للرسببال  والتبليببل فبب ول مببا نببزل عليببه "اقببرأ"أنهببا 
 ."اقرأ"، أما األولي  المالق  فه, -رض, هللا عنه–وعلى وهذا يحما حدي  جابر 

 أولززززززززززززه الت فيزززززززززززز  َززززززززززززم البقززززززززززززر 
 

 و يززززززززززل بززززززززززالعه  بززززززززززدار الهجززززززززززر  
}َوْيزززززل  سبببببورة التافيبببببف:  -عليبببببه الصبببببالة والسبببببالم-علبببببى النبببببب,  -دار الهجبببببرة-يعنببببب,: أول مبببببا نبببببزل بالمدينببببب   

ِفيَن{   0-رض, هللا عنها–، وهذا مروي عن ابن عباا [1]الماففين:لِ ْلُمَ فِ 
 دين  بعد التافيف.: من أوافا ما نزل بالم)َم البقر (

 : وهذا مروي عن عدرم  أنها: البقرة ثم التافيف.)و يل بالعه (
 و يززززززززززل بززززززززززالعه  بززززززززززدار الهجززززززززززر   ...................................

: ه, المدين ، وه, ايب  وه, اابب  وهب, البدار، ولهبا أسبما  مبذدورة فب, تبواريخ المدينب ، فالمبذدور )دار الهجر ( 
ِفززيَن{}مببروي عنببه أن مببا نببزل بالمدينبب  سببورة: عببن ابببن عببباا وال التافيببف، ثببم البقببرة، وقيببا بببالعدا،  َوْيززل  لِ ْلُمَ فِ 

 ومقتضى تقديم الناظم وجزمه ب ن أول ما نزل التافيف ثم البقرة.
: سياق القول الثان, بصيغ  التمريض تدل على ترجيحه القول األول، وهذا استعمله بخالف اسبتعماله لمبا )و يل(
: اقببرأ فالمببدثر؛ ألن حببدي  جببابر فبب, الصببحيه، فهببا يمدببن التعبيببر عببن قببول جببابر ا  فبب, أول مببا نببزل مالًقببجببا

(، يمدببن أن يعبببر عنببه بببب)قيا( وهببو فبب, الصببحيه، )و يززل بززالعه المببذدور فبب, الصببحيه بقيببا دمببا عبببر بقولببه: 
هبا يجبوز أن نسبوقه بصبيغ  يعن,: يجوز أن نقول: قيا أول مبا نبزل المبدثر، يجبوز؟ وقولبه جبابر فب, الصبحيه، 

؟ ثبببو . أيببه،  يعنبب,: المسبب ل  صببحيه تحتبباج الببى تفصببيا، ان أريببد بببذلك )و يززل بززالعه (التمببريض دمببا قببال: 
ن أريببد بببه ثبببو  القببول لقافلببه، فببال يجببوز أن  تضببعيف القببول لمخالفتببه مببا هببو أصببه منببه صببه أن نقببول: قيببا، واا

 نقول: قيا؛ ألنه ثاب  ف, الصحيه.
 

 عشر. النو  الثان,
 النوع الَاني عشر: آخر ما نزل:

 وآيزززززززززززززززززززة الك لزززززززززززززززززززة ا خيزززززززززززززززززززر 
 

زززززززز    و يززززززززل غيززززززززر  ا يززززززززل الرهززززززززا أيض 
 
 

وهذا النو  الثان, عشر: وهو آخر ما نزل، وآخر األنبوا  المتعلقب  بالعقبد األول، وهبو مبا يتعلبق ببالنزول، آخبر مبا 
 نزل، أول ما نزل وآخر ما نزل.

 ا نزل: معرف  الزمن الذي يترتب عليه القول بالنسخ وا حدام.ويستفاد من معرف  أول ما نزل وآخر م
 آخر ما نزل:: -رحمه هللا-يقول الناظم 

 وآيزززززززززززززززززززة الك لزززززززززززززززززززة ا خيزززززززززززززززززززر 
 

 .................................. 
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فيهبا آيتبان: يعن,: األخيرة بالنسب  للنزول، أو األخيرة بالنسب  لسورة النسا ؟ ألنا عرفنبا أن آيب  الكاللب  أو الكاللب  
 ف, أوافا السورة وف, آخر السورة.

 وآيزززززززززززززززززززة الك لزززززززززززززززززززة ا خيزززززززززززززززززززر 
 

 .................................. 
 
 

دمببا تقتضببيه الترجمبب ، أو أن المببراد بليبب  الكاللبب   -عليببه الصببالة والسببالم-يعنبب,: األخيببرة فبب, النببزول علببى النببب, 
 البي  من دون ترجم .الواقع  ف, آخر سورة النسا ؟ يعن,: افترض أنك حفظ  

 وآيزززززززززززززززززززة الك لزززززززززززززززززززة ا خيزززززززززززززززززززر 
 

ززززززززز   و يزززززززززل غيزززززززززر  ا يزززززززززل الرهزززززززززا أيض 
بالنسب  لسبورة النسبا  مبا فب, مبا يبدل  )آية الك لة ا خير (وما الذي يدريك أن الناظم يريد آخر ما نزل؟ اذا قلنا:  

 على الترجم .
.................................... 

 
ززززززززز   و يزززززززززل غيزززززززززر  ا يزززززززززل الرهزززززززززا أيض 

دلها ما فيها ما يدل على الترجم ، نحتاج الى ما يدل على الترجم ، معروف أن آيب  الكاللب  معروفب ؛ لكبن اةيب   
ن َهاَن َرُجل  ُيوَرُث َهَ َلة  َأو اْمَرَأ   }األولى الت, ذدر  فيها الكالل  يمدن أن يقال: آي  الكالل :   ؟[12]النسا :{....َواِ 

 ف, موضعين: ف, أوافا السورة وف, آخرها، فها قول....، نعم؟على دا حال، الكالل  ذدر  
 ......... الب: 

ال مبا هبو بواضبه؟ ألن  يحتمبا عودهبا علبى أنهبا آخبر مبا نبزل مبن  )ا خيزر (اةن ا شدال الذي أوردته واضبه واا
 القرآن، وهذا هو الماابق للترجم .

ورة النسبببا ، وحينفبببذ البيببب  ال يدبببون فيبببه ارتببببا  )األخيبببرة(، يعنببب,: المتببب خرة فببب, سبببورة النسبببا ، آخبببر آيببب  فببب, سببب
بالترجم ، يعن,: لو نز  البي  وحده ما فهمنا ما يريد المؤلف، يعن,: ال ببّد مبن قبرا ة الترجمب  مب  البيب ، يعنب,: 
)وصببنف األفمبب  األسببفار فيببه(، يعنبب,: مببا فيببه مببا يببدل علببى أنببه يريببد أسببباب النببزول اال مببن خببالل الترجمبب ، فببإذا 

ه ال يستقيم الكالم ف, المنظوم  دلها اال بالتراجم، قلنبا: مبراده بباألخيرة بالنسبب  للسبورة، حنبا مبا ذدرنبا مثبا قلنا: ان
(، آيزززة الك لزززة ا خيزززر ألن اللفبببخ محتمبببا هنبببا، اللفبببخ محتمبببا، آخبببر مبببا نبببزل )هبببذا فببب, األبيبببا  السبببابق  لمببباذا؟ 

اال بالترجمبب ، فشببف أسببباب  ر األبيببا  السببابق  ال تببدركبالترجمبب ، اذا قرأنبباه بالترجمبب ، وا خببوان يقولببون: ان أكثبب
(، آخبر آيب  أخيبرة متب خرة فب, النبزول، أو أنهبا متب خر ا خير النزول فيما يدل عليه اال بالترجم ؟ آخر آي  نزلب  )

ال البي  دسوابقه، أول ما نزل اقرأ، مبا  ذدرها ف, سورة النسا ؟ هذا، االحتمال هذا هو الذي جعلنا نقف عندها، واا
 قال ف, البي : اقرأ أول ما نزل.

 ........ الب: 
هب, تحتمبا معنيبين، لكبن هبا نقبول: ان المؤلبف يريبد أن المعنيبين، أو يريبد المعنبى األول أببان عنبه فب, الترجمب  
ويريد المعنى الثان,؟ ايه، هذا ينبن, على اعرابها، لكنهبا اةن سباكن ، يعنب,: لبو حردب ؛ مباذا نقبول فب, األخيبرة؟ 

نقول: األخيرُة أو األخيبرة؟؟ اذا اردنبا المنظومب  فإنبه ال يببدأ، ال يدبرر مبا ذدبره فب, الترجمب ، هبو مبا يدبرر مبا ها 
 ذدره ف, الترجم ، قلنا: مراده باألخيرة، يعن,: األخيرة بالنسب  للسورة، وحينفذ نقول:

 وآيزززززززززززززززززززة الك لزززززززززززززززززززة ا خيزززززززززززززززززززر ُ 
 

 .................................... 
ذا قلنا:وصف لآلي    ، واا



 10 

 وآيزززززززززززززززززززة الك لزززززززززززززززززززة ا خيزززززززززززززززززززر 
 

 .................................... 
 نعم؟ 

 ........ الب: 
 يعن, المت خرة.

 ......... الب: 
ن هببذا البيبب  أيببن االمنظومبب  بببين يببديك بتراجمهببا ب لفاظهببا وحروفهببا، مببا عنببدك اشببدال، لكببن لببو قببال لببك واحببد: 

يمعناه، وأفرده عن الترجم  و   هم؟ن تفاا
 ......... الب: 

ي، ما جاب لك اال هالبي ، قال لك: و "اقرأ"اتردنا من  نبه ال ان معناه، اشرا هذا البي  ببدون ترجمب ، هبا نقبول: اا
 بّد من ذدر التراجم ف, هذه المنظوم  أو تستقا األبيا ؟

عنب,: المتب خرة بالنسبب  للسبورة، (، يا خيزر ثب  باألنوا  السابق  أنه ال يدرر مبا يبذدره فب, التبراجم، فمبراده بقولبه: )
مبا -(؟ ي تينبا ا خيزر أما دونها آخر ما نزل نفهمه من الترجم ، قد يقول قافبا: لمباذا ال نفهبم األمبرين مبن قولبه: )

 من استعمال اللفخ ف, معنييه، وهذا ممنو  عند الجمهور. -جا  ف, الصباا
 ف, ش, ؟

  الب:........
يبن آيبا  الرببا مبن آخبر مبا نبزل و حتى هذا ما يميبز، اللب, مبا يبدري أ ن يدريبه؟ لبو قبال لبك قافبا: الرببا حبرب هلل اا
 ورسوله، ديف يصير آخر التشري ؟

 وآيزززززززززززززززززززة الك لزززززززززززززززززززة ا خيزززززززززززززززززززر 
 

 .................................... 
 لياابق البي  الترجم . -اأيًض –يعن,: ف, وضعها ف, سورة النسا ، وف, النزول  

رضب, –(، يعن,: وقيا الربا، دما ف, البخباري عبن اببن عبباا  يل الرهاالعااف، ) (: عاف م  حذف يل الرها)
 .-رض, هللا عنه-، والبيهق, عن عمر -هللا عنهما

َهزا} ؛(: ويقصد بذلك آيا  الربا التب, فب, أواخبر سبورة البقبرة يل الرها) البى آخبر  [271]البقبرة:....{الَّزِذيَن َيزْأُكُلوَن الرِ 
 اةيا .

 (:و يل غير )
.................................... 

 
ززز   ..................... ا يزززل الرهزززا أيض 

ززا  : أن آخببر مببا نببزل:-رضبب, هللا عنهمببا-(، فببرو  النسبباف, عببن ابببن عببباا و يززل غيززر : )قببول ثببان  }َواتَُّقززوْا َيْوم 
زْن َأنُفِسززُهْم َعِزيززز   ل:، وقيبا: آخبر بببرا ة، آخبر مببا نبز [221]البقببرة:....{ُتْرَجُعزوَن ِفيززِه ِإَلزى ل ِ  }َلَقزْد َجززاءُهْم َرُسززول  مِ 

: سورة برا ة آخر ما االى آخر السورة، وقيا: آخر ما نزل سورة النصر، وقيا أيًض  [122]التوبب :...{َعَلْيِه َما َعِنتامْ 
 نزل، والتوفيق سها بين هذه األقوال:

 بالنسب  للنصر وبرا ة بدمالها يقال: آخر السور.
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}َواتَُّقوْا َيْوم ا ُتْرَجُعزوَن لنسب  ةخر اةيا  فالذي يقول: آيا  الربا دالمه صحيه الى آخر الوجه الى قوله: وأما با
ذا نظرنا الى آخر آي  اتفق معها قول من يقول: [221]البقرة:....{ِفيِه ِإَلى ل ِ  }َواتَُّقزوْا ، فتكون بمجموعها اةخر، واا

 . على دا حال األقوال دثيرة؛ لكن هذه أشهرها، نعم؟[221]البقرة:....{ى ل ِ َيْوم ا ُتْرَجُعوَن ِفيِه ِإلَ 
 :........ الب

 تحما على آخر ما نزل ف, األحدام، نعم، أول ما نزل بالمدين .
 :........ الب

يو   ن هو؟اا
 :........ الب

 ف, المدن,، أول ما نزل ف, المدن,، شوف ماذا قال عن المدن,.
 قزززززززززززززززززززرآنفالمزززززززززززززززززززدني أولززززززززززززززززززز  ال

 
 ................................ 

هذا اشدال أو ليا بإشدال؟ دونه مبا عبدها فب, المبدن,؟ أمبا القبول فقيبا ببه، دونبه أول مبا نبزل بالمدينب  قيبا ببه،  
ألنبه مشبى  ؛وأما استيعاب األقوال ف, جمي  السور، وجمي  ما قيا فيها، ها ه, نزل  دذا أو دبذا، فلبم يسبتوعب

 ه، ومشى على هذا باعتبار أنه قيا: ان أول ما نزل، وقيا: العدا.على الراجه عند
 اللهم صا وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 


